Wesele z dnia___________________________
MENU WESELNE
Powitanie chlebem i solą | Lampka wina musującego dla każdego gościa
PAKIET PODSTAWOWY
Uroczysty Obiad
Bulion z makaronem
Ziemniaczki z masłem i koperkiem
Patery mięsne (4):
 kotlet de voille,  kotlet drobiowy,
 karkówka z sosem pieczeniowym
 pieczeń z sosem ciemnym,
 kotlet schabowy)

ZUPY
Boeuf Stroganow z świeżo wypiekaną
bułką

PAKIET PRESTIGE
Uroczysty Obiad (+4 zł)
 Bulion z makaronem
 Krem grzybowy z ptysiami
Ziemniaczki z masłem i koperkiem
Patery mięsne (5):
 szaszłyk drobiowy  żeberka w glazurze,
 roladka z suszonymi pomidorami i serem feta
 roladka maślana w boczku  roladka z serem,
ogórkiem kiszonym i papryką

PAKIET GOLD
Uroczysty Obiad (+8 zł)
 Bulion z makaronem
 Krem z białych warzyw z prażonymi
pestkami dyni
Ziemniaczki z masłem i koperkiem
Patery mięsne (5):
 pstrąg w migdałach,  polędwica wieprzowa
z sosem grzybowym,  roladka z nadzieniem
sera mozzarella i z szynką parmeńską

PRZYSTAWKA (+ 3 zł)
 Schab pieczony z roszponką, pomidorkiem
koktajlowym, prażonymi ziarnami dyni i octem
balsamicznym
 Kompozycja sałat z grillowanym kurczakiem
i grzanką

PRZYSTAWKA (+3 zł)
 Tatar z łososia
 Carpaccio z buraka z winegretem malinowym

DESER (+ 3 zł)
Sorbet owocowy z miętą i bitą śmietaną
WINO DO OBIADU (+3 zł)
Białe i czerwone wytrawne.
Polewane przez kelnerów.
ZUPY (+3 zł)

DESER (+ 3 zł)
Sorbet owocowy z miętą i bitą śmietaną
WINO DO OBIADU (+3 zł)
Białe i czerwone wytrawne.
Polewane przez kelnerów.
ZUPY (+4 zł)

Krem z zielonego groszku z prażonymi
ziarnami słonecznika

Krem z białych warzyw z prażonymi
migdałami

Barszcz czerwony z krokietem

Krem z pieczarek z groszkiem
ptysiowym

Żurek w chlebku

Barszcz czerwony z pierogiem włoskim

Gulasz z świeżo wypiekaną bułką

Barszcz czerwony z sakiewką drobiową
z pieczarkami i porem (w naleśniku)

MIĘSNE

MIĘSNE (+ 4 zł)

Udko drobiowe faszerowane

Rolada wieprzowa z serem mozzarella di
Buffalo, suszonymi pomidorami,
szpinakiem i indykiem z sosem bolońskim

Schab pieczony nadziewany śliwką i
morelą

Pieczeń wieprzowa w sosie
myśliwskim (na bazie boczku)

Filet grillowany z warzywami i serem

Polędwiczki drobiowe w sosie
kurkowym

Bitki wieprzowe z sosem grzybowym
lub pieczeniowym

Roladki drobiowe w nasionach

Klopsy w sosie grzybowym

Schab po radłowsku na ostro

DODATKI

DODATKI (+2 zł)

MIĘSNE (+9 zł)
Kaczka z sosem żurawinowym

Pieczona papryka faszerowana mięsem i
ryżem z zapieczonym serem,
serwowana na sałatach

Rolada z indyka z suszonymi
pomidorami i serem feta

DODATKI (+3 zł)
Gnochi (czerwone/zielone lub
klasyczne)

Ryż

Łódki ziemniaczane

Ziemniaki opiekane

Duffinka

Szyszki

Kluski śląskie

Risotto

Ziemniaki z rozmarynem

SURÓWKI

SURÓWKI (+2 zł)
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SURÓWKI (+2 zł)

Sałatka wiosenna
Surówka z selera i rodzynkami

Marchew z chrzanem
Surówka z modrej kapusty

Zasmażana czerwona kapusta z winem
Biała kapusta zasmażana z boczkiem
Kompozycja sałat

Coleslaw

Danie wegetariańskie + 50 zł za osobę
Danie wegańskie
Liczba dań wege _________
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Warzywa gotowane na parze

